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SB PIN - PIERWSZE POLSKIE WARSZTATY PROJEKTU 24-26.04.2018 
 
W dniach 24-26.04.2018 w Gdyni odbyły się piąte projektowe a zarazem pierwsze "polskie" 
warsztaty międzynarodowego projektu SB PIN, które poświęcone były tematyce „Miast 
włączających”.  
Warsztaty skupiały przedstawicieli władz samorządowych, instytucji ze Szwecji, Danii i Polski 
poświęcone były trzem głównym tematom a wśród nich: aktywnemu starzenie się i 
sposobom radzenia sobie z integracją społeczną i pokrewnymi tematami, sposobom pracy z 
osobami wykluczonymi społecznie, w tym z osobami niepełnosprawnymi oraz kwestiom 
bezrobocia/ zatrudnienia i rozwoju umiejętności osób w różnych grupach wiekowych. 
 
INFORMACJE O PROJEKCIE: 
Projekt SBPIN - South Baltic Public Innovators Network STHB.05.01.00-SE-0039/16 
jest realizowany przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w partnerstwie z 
organizacjami ze Szwecji i Danii w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg 
Południowy Bałtyk. Poświęcony jest on zwiększeniu za pośrednictwem gmin uczestniczących 
międzynarodowej zdolności do współpracy oraz podniesienia poziomu wiedzy i innowacji 
lokalnych podmiotów. Podniesienie możliwości pozyskania partnera, nawiązania dobrych 
kontaktów i ułatwienia, pracy nad ideą projektową, m.in. dzięki wsparciu osób 
doświadczonych w zarządzaniu międzynarodowymi projektami, jak i specjalistów w 
konkretnych obszarach problemowych. 
 
TEMAT WYDARZENIA I WPROWADZENIE: 
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk jest odpowiedzialne za Work Package 5 pod 
tytułem „Zrównoważony rozwój miast, opieka nad osobami starszymi, miasta przyjazne 
wiekowi” w ramach projektu SP PIN. Ten panel tematyczny jest szeroki i umożliwił 
dopasowania właściwych tematów polskich warsztatów (a moja się odbyć dwa – kwiecień i 
wrzesień 2018) do tematyki zainteresowania partnerów, które zostały częściowo już 
skonsultowane w przeciągu czterech poprzednich warsztatów: 
- Dwóm poświęconym niebieskiemu wzrostowi, w tym morskiej i przybrzeżnej turystyce, 
ochronie wybrzeży, wód śródlądowych, innowacji w dziedzinie wody i monitoringu 
środowiska, które miały miejsce w Szwecji (Kristianstad) 
- Dwóm poświęconym zielonemu wzrostowi, m.in.. takim elementom jak energia odnawialna, 
zarządzania środowiskowe, zielone konstrukcje, zrównoważona turystyka, zarządzanie 
rolnictwem, ziemią i lasami, które miały miejsce w Danii (Koge) 
 
DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG WARSZTATÓW: 
- W trakcie czterech dotychczasowych warsztatów zagranicznych udało się zaangażować 16 
polskich gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk w tym m.in Gminy 
Bartoszyce, Sępopol, Bisztynek, Gdańsk,  Cedry Wielkie, Elbląg, Zalewo, Iława, Puck, 
Dzierzgoń, Sztum, Górowo Iławieckie, Tolkmicko, Mikołajki Pomorskie, Braniewo, Olsztyn 
- Do tej pory odbyły się dwa warsztaty poświęcone : „niebieskiemu wzrostowi”, obydwa 
miały miejsce w Inkubatorze i Parku Naukowo Technicznym Krinova w Kristianstad (Szwecja) 
oraz dwa dedykowane „zielonemu wzrostowi” w Gminie Køge (Dania) 
- Warsztaty skupiają przedstawicieli lokalnych samorządów, pracowników cywilnych i 
administracyjnych oraz polityków z trzech krajów (ogólna liczba uczestników poszczególnych 
warsztatów oscyluje w wysokości 35-40 osób (delegacje około 10 osób – reprezentanci gmin 
z danego kraju plus dodatkowo uczestnicy z terenu danego kraju (tu może być zwiększona 
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liczba ze względu na unikniecie kosztów transportu oraz partnerzy projektowi i stowarzyszeni 
– ok 10 osób 
 
INFORMACJE O WARSZTACIE: 
Podczas planowania warsztatów polskich pracownicy Stowarzyszenia skupili się na 
podniesieniu poziomu wiedzy partnerów krajowych i zagranicznych w dziedzinie praktycznych 
rozwiązań stosowanych w naszych gminach i instytucjach, a zwłaszcza elementów miękkich 
związanych ze zrównoważonym rozwojem przejawiającej się w praktycznej aktywizacji i 
włączaniu w życie społeczne, kulturowe, polityczne różnych grup społecznych.  
 
W trakcie dwu i półdniowych warsztatów projektowych w Gdyni połączonych z wizytami 
studyjnymi ponad 50 przedstawicieli reprezentujących różne grupy środowiskowe i 
zawodowe rozwijali pomysły i rozmawiali o wspólnych zagrożeniach oraz możliwościach 
współpracy zarówno tych obecnych jak i dotyczących przyszłości. W trakcie warsztatów 
odbyły się również tematyczne wizyty studyjne w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia), 
Centrum Adaptacyjnym „Razem” (Puck) oraz w Laboratorium Innowacji Społecznych 
„Wymiennikownia” (Gdynia) 
 
Pierwszy dzień warsztatów: 
Dzień pierwszy rozpoczął się od prezentacji dokonanej przez reprezentanta organizacji 
wiodącej – Ludvig Einarsson, w trakcie której dokonał przedstawienia projektu uczestnikom, 
podsumowania doczasowych spotkań oraz wytworzonych w ich trakcie idei projektowych. 
Następnie nastąpiła prezentacji Pani Natalii Kobzy reprezentującej przedsiębiorstwo SENVI, 
która poświęcona byłą tematyce dot. „Przyszłości jaką chcemy osiągnąć”, która skupiła się na 
istocie i podstawowych zasadach zrównoważonego rozwoju, możliwościach kształtowania 
zrównoważonego rozwoju przez gminy, roli zatrudnienia w realizacji koncepcji 
zrównoważonego rozwoju praz przedstawiła dobrą praktykę w dziedzinie biznesu dla 
zrównoważonego rozwoju. Kolejna prezentacja została dokonana przez przewodniczącą rady 
miasta Gdynia Panią Joanna Zielińską, która opowiedziała o budżecie obywatelskim i jego 
funkcjonowaniu w Gdyni, co spotkało się z wielkim zainteresowaniem i szeregiem pytań 
partnerów zagranicznych, który nie mieli wcześniej okazji zetknąć się z tego typu narzędziem 
stosowanym przez polskie samorządy. W trakcie popołudniowej sesji uczestnicy odbyli 
pierwszą wizytę studyjną do Centrum Aktywności Seniora w Gdyni. Nastąpiła prezentacja 
miejsca, zakresu jego działalności, dokonana przez Bożenę Zglińską - Dyrektor Centrum 
Aktywności Seniora. Uczestnicy zapoznali się z metodami pracy i włączenia osób starszych w 
kulturowe i społeczne życie gminy, zakresem tematyki zajęciowej realizowanej z osobami 
starszymi i przykładami zrealizowanych wspólnych działań aktywizujących różne grupy 
wiekowe jako przykłądy dobrych praktyk.  
Następnie uczestnicy zostali przetransportowani do Pucka, gdzie pod przewodnictwem 
burmistrz miasta i Gminy Puck – Pani Hanny Pruchniewskiej reprezentanci odbyli wycieczkę 
po mieście, poznając jego historie i specyfikę.  
Po obiedzie odbyła się druga wizyta studyjna w Centrum Adaptacyjnym prowadzonym przez 
Stowarzyszenie Puck wspierające osoby z niepełnosprawnością intelektualną pod nazwą 
"Razem" - którego celem jest przygotowanie uczestników do życia w społeczeństwie. – 
ośrodkiem kierowanym przez Macieja Albertin - dyrektora Centrum Adaptacyjnego. W trakcie 
wizyty partnerzy mieli okazję porozmawiać z pracownikami i obejrzeć wszystkie 
pomieszczenia warsztatowe zapoznając się z ofertą zajęciową realizowaną w ośrodku. 
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Ostatnim elementem agendy spotkania była wizyta studyjna w Laboratorium Innowacji 
Społecznych - "Wymiennikownia" - Młodzieżowym Centrum Innowacji Społecznych, gdzie 
dokonano r prezentacji Społecznego i Zawodowego Systemu Aktywizacji w Gdyni - projektu 
współfinansowanego przez Unię Europejską i Europejski Fundusz Społeczny, który 
poprowadziła Marzena Pawłowska. Zostały ukazane demonstracyjne przykłady codziennej 
pracy, zajęcia tematyczne dla osób w różnym wieku, przyklłądy wydarzeń miejskich i 
lokalnych przedstawione przez Panią Magdalenę Dębną, która w trakcie dyskusji 
opowiedziała w jaki sposób można wspierać  młodzież zaczynając od realizacji ich 
podstawowych potrzeb. 

Drugi dzień warsztatów: 
Dzień drugi warsztatów rozpoczął się od prezentacji Pani Magdalena Jażdżewska-Gutta, która 
w skrócie omówiła temat różnic kulturowych, w szczególności zwróciła uwagę na te 
występujące w regionie Morza Bałtyckiego. Część kursu koncentrowała się na zrozumieniu 
międzykulturowym i różnicach w BSR i małych działaniach integracyjnych (różnice kulturowe 
dotyczące integracji społecznej różnych grup społecznych, praktyki i doświadczania różnic 
kulturowych w tworzeniu wspólnych przedsięwzięć). 
Po tej prezentacji uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy tematyczne w których poruszali 
zagadnienia związane z: 
1.Aktywne starzenie się i sposoby radzenia sobie z integracją społeczną i pokrewnymi 
tematami 
2.Praca z osobami wykluczonymi społecznie, w tym z osobami niepełnosprawnymi i 
pokrewnymi tematami 
3. Kwestie bezrobocia / zatrudnienia i rozwoju umiejętności 
Wspomniane wyżej prace grupowe były moderowane, przez międzynarodowych 
koordynatorów Leifa Jacobsena i Karen Heilmann Lennert (Dania) a notatki z prac 
grupowych były dokonywane zgodnie z ich wytycznymi przez pracowników Stowarzyszenia, 
którzy dokonywali podsumowania dyskusji i opisu wytworzonych idei projektowych. 
 
Trzeci dzień prac warsztatowych: 
Ostatni dzień to podsumowanie wykonanych prac i zaprezentowanie pomysłów 
projektowych, powiązanych z problemami o których uczestnicy rozmawiali w grupach. 
Dodatkowo Pani Valentina Scandola przedstawiła nowy projekt Stowarzyszenia: Umbrella, 
który ma pomagać w tworzeniu projektów, a który może stanowić platformę do 
zainteresowania dodatkowych partnerów (z Niemiec, Rosji, Litwy i  pozostałych krajów BSR 
do już wytworzonych idei projektowych w ramach projektu SB PIN. 

Na koniec dokonano podsumowania całości prac i całego spotkania zapraszając uczestników 
do kolejnych warsztatów, które odbędą się w Elblągu we wrześniu. 

Więcej szczegółów uzyskają Państwo od: 

LP: Municipality of Hässleholm - EU office Skåne Nordost Ludvig Einarsson EU 
Ludvig.Einarsson@hassleholm.se Strona internetowa www.hassleholm.se 

Association of Polish Communes of Euroregion Baltic (Poland) ul. Stary Rynek 25 
82-300 Elblag Tel: +48 55 611 20 00 Fax: +48 55 611 20 01, zuchowski@eurobalt.org.pl 
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